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Козакевич А.С. кандидат економічних наук, доцент кафедри
філософії,економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

Найменування
програми

Семінар-тренінг «Курс «Фінансова грамотність» у школі»

Мета

Підготовка педагогічних працівників до впровадження курсу за
вибором «Фінансова грамотність» та формування у здобувачів
освіти ключової компетентності підприємливість і фінансова
грамотність.

Напрям підвищення
Розвиток професійних компетентностей
кваліфікації

Фінансова
грамотність як
складова фінансової
культури.
Психологопедагогічні засади
впровадження
фінансової
грамотності.
Фінансова освіта
учнів як складова
системи шкільної
економічної освіти.
Фундаментальні
економічні категорії у
курсі за вибором
«Фінансова
грамотність».
Введення до власних
фінансів. Фінансові
процеси та явища.
Абетка власної
фінансової безпеки.
Споживач у світі
фінансових послуг.
Роль страхування та
захисту споживачів
фінансових послуг.
Власне фінансове
планування.
Обсяг програми

Модулі/теми

1

Фінансова грамотність як основа
формування фінансової культури

2

2

Методика викладання курсу за
вибором «Фінансова грамотність»

3

10 годин

Всього

№
з/п

Практичне
заняття

Зміст

Лекція

Кількість годин

2

5

8

Форма підвищення
кваліфікації

Очна (з використанням технологій дистанційного навчання)

професійно-педагогічна – здатність до продуктивної професійної
діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно
до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної
етики та викликів сучасної освіти.
соціально-громадянська – розуміння сутності громадянського
суспільства, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття
Перелік
власної гідності, здатність до ефективної командної роботи,вміння
компетентностей, що
спілкуватися і конструктивно вирішувати проблеми.
вдосконалюватимут
мовно-комунікативна – володіння системними знаннями про
ься / набуватимуться
педагогічне спілкування, вміння вислуховувати, відстоювати власну
позицію, розвиненість культури професійного спілкування,
здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної
комунікативної взаємодії.
підприємницька – вміння генерувати нові ідеї, творчо вирішувати
проблемні ситуації, здатність до інноваційності.
Строки виконання
2021 – 2022
програми
Знати:
• теоретичні та психолого-педагогічні основи впровадження
фінансової грамотності у закладі освіти;
• нормативні документи, що визначають державну політику в
галузі шкільної економічної та фінансової освіти;
• основні тенденції розвитку фінансової освіти учнівської молоді в
інших країнах світу;
• проблеми шкільної економічної освіти та місце фінансової
грамотності в ній;
• методологічні основи впровадження фінансової грамотності у
Очікувані
закладі освіти.
результати навчання
Вміти:
• визначати умови становлення системи фінансової освіти та
виховання у закладі освіти;
• володіти методикою впровадження курсу за вибором «Фінансова
грамотність»;
• створювати методичні розробки і сценарії заходів із фінансової
грамотності;
• розробляти методичні рекомендації щодо створення та реалізації
навчальних проектів із фінансової грамотності;
• проектувати подальшу власну фінансову безпеку.
Місце виконання
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
програми
33000, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74
Документ, що
видається за
результатами
Сертифікат про підвищення кваліфікації
підвищення
кваліфікації

